การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ (ครัง้ ที่ 2)
การจัดทายุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจครบวงจร
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยความต้องการใช้ไม้โตเร็วเพื่อเศรษฐกิจทัง้ ในอุตสาหกรรมด้านพลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจานวนมาก ประกอบกับ แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ (New SCurve) ของรัฐบาล คือ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ ซึ่งมีฐานที่มนคงและยั
ั่
งยื
่ นได้ด้วย
อุ ต สาหกรรมที่มีไ ม้เ ป็ น ฐานโดยเฉพาะพลัง งาน ในขณะที่ป ริม าณไม้มีไ ม่เ พีย งพอกับ ความต้อ งการใช้
ประโยชน์ในประเทศในปจั จุบนั โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมแผ่นไม้
ประกอบ อุตสาหกรรมชิ้นไม้สบั และอุตสาหกรรมพลังงานไม้ชวี มวล ในขณะที่อุตสาหกรรมไม้ยางพารา
ค่อนข้างสดใส แต่กม็ คี วามกังวลถึงผลผลิตทีอ่ าจจะไม่ส อดคล้องกับรอบของการปลูกเนื่องจากใช้เวลาในการ
ปลูก 20-25 ปี และยังประสบปญั หาเรื่องระบบการรับรองตามมาตรฐานการจัดการอย่างยังยื
่ น ตามความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศ
ในขณะที่ภาครัฐที่รบั ผิดชอบโดยตรงเอง ก็ยงั ไม่สามารถแสดงบทบาทในการสนับสนุ นการปลูกไม้
เพื่อเศรษฐกิจได้ไม่ชดั เจน โดยเฉพาะไม้โตเร็วทีจ่ ะเห็นได้ว่า สามารถขยายตัวและเติบโตได้ในเชิงธุรกิจได้ใน
ส่วนที่ภาคเอกชนให้การส่งเสริมและสนับสนุ น เป็ นส่วนใหญ่ ปญั หาด้านข้อกาหนดของกฎหมาย ขอบเขต
ข้อจากัดด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และงานด้านการตลาด
ไม้ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ จึงควรทีจ่ ะได้มกี ารปรึกษา หารือ หรือจัดทาเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รวมถึงการกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์และแผนงาน ด้านการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วทีจ่ ะสามารถดาเนินการได้
จริง โดยเฉพาะทีด่ นิ นอกเขตพืน้ ทีป่ า่ ไม้ (Tree Outside Forest : TOF)
อย่างไรก็ตามหลาย ๆ ครัง้ ทีม่ กี ารจัดประชุม สัมมนาหรือการระดมสมองนัน้ ไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าทีค่ วร เนื่องมาจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ม่สอดคล้องกับปญั หาและความต้องการทีแ่ ท้จริง รวมถึง
ไม่สามารถแตกประเด็นออกเพือ่ ตอบโจทย์ของภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ ในการนี้จงึ ได้พจิ ารณาว่า
คณะวนศาสตร์ กรมป่าไม้ ควรที่จะร่ว มกับ กลุ่ม เครือข่ายภาคีท่เี กี่ยวข้อง จัดให้มกี ารปรึกษาหารือเพื่อ
กาหนดกรอบ แนวทางสาหรับการจัดประชุมการจัดทายุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจครบ
วงจร ซึง่ มีกาหนดจะจัดขึน้ เร็ว ๆ นี้
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มกี ารประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือเป็ นครัง้ ที่ 1 โดยมีผเู้ ข้าร่วม
ประชุมจานวน 90 คน โดยมีบทสรุปได้วา่
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(1) ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจนัน้ มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการ
เสนอให้อยูใ่ นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทัง้ นี้ยงั มีผเู้ ข้าร่วมประชุมให้ขอ้ สังเกตสาหรับการระบุเฉพาะไม้
เศรษฐกิจ หรือพืน้ ทีป่ า่ เศรษฐกิจ
(2) การเสนอแนวทางในการออกแบบและวางแผนเพือ่ การจัดทายุทธศาสตร์โดยใช้พน้ื ทีน่ า หรือ
เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ปริมาณความต้องการใช้ไม้ ตลาดเป็ นโจทย์นา
(3) การเสนอแนวทางในการแบ่งกลุ่มเพือ่ การจัดทายุทธศาสตร์ยอ่ ย รวมถึงแผนกลยุทธ์ ก่อนทีจ่ ะนามา
บูรณาการแผนรวม โดยมีแนวทางการกาหนดกลุ่มย่อยดังนี้
(3.1) พืน้ ที่ ประกอบด้วยทีด่ นิ ของรัฐและทีด่ นิ เอกชน
(3.2) เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการระบบฐานข้อมูล
(3.3) การเงินการธนาคาร, มาตรการภาษี, คาร์บอนเครดิต, พันธบัตรปา่ ไม้, ธนาคารต้นไม้
(3.4) การตลาด ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
(3.5) วิสาหกิจชุมชนและภาคประชาชน
(3.6) การรับรองปา่ ไม้และมาตรการสนับสนุ น
(3.7) โครงสร้างองค์กร และหน่วยงานบริการกิจการไม้เศรษฐกิจ
(3.8) ระเบียบ กฎหมาย วิธกี ารปฏิบตั ิ การบังคับ สภาพบังคับ
(3.9) สวนยางพารา
ทัง้ นี้จะได้มกี ารหารือในการจัดรวมกลุ่มเป้าหมาย
(4) การเสนอให้มกี ารจัดประชุมเพือ่ ระดมสมอง การเสนอทิศทางและกรอบการดาเนินงานในกลุ่มย่อยทีม่ ี
ความสาคัญอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย และ (2) กลุ่มกฎหมายและการบังคับ โดย
ให้พจิ ารณาจนได้ขอ้ สรุปในด้านตัวเลขต่าง ๆ ทีม่ คี วามสาคัญ เพือ่ ทีจ่ ะใช้เป็ นตังเลขกลางในพิจารณา
และการหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านไม้เศรษฐกิจต่อไป
(5) กรมปา่ ไม้ จะพิจารณาเพือ่ กาหนดวันจัดประชุมใหญ่ เพือ่ ระดมสมองและรับฟงั ความคิดเห็นใน
แผนงานและยุทธศาสตร์ไม้เศรษฐกิจ ประมาณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 1 ประมาณการความต้องการใช้ไม้ใน 8 กลุ่มการใช้ไม้หลักของประเทศ
Current(2016)demand and forecast of Roundwood as Raw Materials in Thailand
(Approx.)

กลุ่มอุตสาหกรรมและการใช้ไม้
2548
1. อุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษ
Pulps (Paper & Dissolving)
2. อุตสาหกรรมชืน้ ไม้สบั เพือ่ ส่งออก
Wood Chips (for Export)
3. อุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ
Wood Composites (PW, PB, FB, CBB,
WPC)
4. อุตสาหกรรมไม้แปรรูป
Sawnlumber+ (for furniture &
Construction)
5. อุตสาหกรรมเพาะเห็ดและปุ๋ยหมัก
Mushroom / Fertilizer
6. ไม้เสาเข็ม Pole / Pile / Scaffold
7. ไม้พลังงานสาหรับบริโภคในครัวเรือน
Household Energy (fuel wood,
charcoal)
8.* อุตสาหกรรมไม้พลังงาน Commercial
Energy (chips,pellet,charcoal)
รวม
ทีม่ า : 1/สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว,

40

ปริ มาณการใช้ประโยชน์ ไม้
(หน่ วย : ล้านตัน)
25591/+3/ 25642/+3/ 25692/+3/
7
7
9

25792/+3/
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1
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0.5
15

0.75
15

1
15

2
15

16

28

32

64

58

79.5

100

156

2/เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย, 3/คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

PW = Plywood, PB = Particale Board, FB = Fiber Board, CBB = Cement Bornded Board , WP = Wood Plasric Composite

8) ประเมินจากแผนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล (5570 – 2300 * 20,000) และ Wood pellet for export ประมาณ 5 ล้านตัน-ปี (2019) ไม่รวมการใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงเพือ่ พลังงานความร้อน
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ภาพที่ 1 คาดการณ์ความต้องการใช้ไม้ของประเทศไทยใน 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2579)

2. เป้ าหมายของการปรึกษาหารือ
1. การขอทราบสถานการณ์พน้ื ทีป่ ลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วในเขตพืน้ ทีน่ อกเขตปา่ ไม้และในเขตพืน้ ทีป่ า่ ไม้
2. ขอทราบสถานการณ์ความต้องการใช้ไม้เพือ่ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพือ่ พลังงานความร้อน
พลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษ อุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ อุตสาหกรรมชิน้ ไม้สบั
และอุตสาหกรรมพลังงานไม้ชวี มวล รวมถึงการต้องการส่งออกไปในตลาดต่างประเทศ
3. การกาหนดแนวทาง วิธกี าร ในการจัดประชุม สัมมนา และการระดมสมองเพือ่ กาหนดยุทธศาสตร์
และแผนงานการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพือ่ เศรษฐกิจ
4. กาหนดแนวทาง และวิธกี ารในการรับฟงั และวิเคราะห์ถงึ ปญั หาและอุปสรรค ในการส่งเสริมการปลูก
ไม้ในปจั จุบนั เช่น อุปสรรคทางด้านกฎหมายรวมถึงแนวทางในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ
5. กาหนดวัน เวลา สถานทีจ่ ดั ประชุม รวมถึงกิจกรรมและผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการในทุก
กระบวนการ

3. วันเวลาและสถานที่
3.1 วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

4. เป้ าหมายผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จานวน 60 คน
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5. การดาเนินการ
(1) ฝา่ ยประสานงานทาการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและทาการเชิญผ่านโทรศัพท์ โทรสาร Email และ/
หรือการส่งจดหมายด่วนพิเศษ (EMS)
(2) กาหนดให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั เชิญตอบรับผ่านระบบ Internet ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
(4) ดาเนินการจัดประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ย่อยดังนี้
กลุ่มที่ 1 : พืน้ ที่และข้อมูลป่ าไม้
ห้อง FORTROP
ประธาน : อ.ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
เลขานุการ : นายกิจจา บุญศรี
กลุ่มที่ ๒ : กฏหมายและวิ ธีการการปฏิ บตั ิ
ห้องประชุม 303
ประธาน :
เลขานุการ : นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา (บอย)
กลุ่มที่ ๓ : การตลาด
ห้องบรรยาย ๓๐๔
ประธาน : ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว
เลขานุการ : นายธีรตั ว์ อาจสาอางค์
หมายเหตุ : ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเข้ารับฟงั คาชีแ้ จงพร้อมกันในห้อง FORTROP ก่อน
เวลา 09.00 – 10.30 น.
(5) ประเด็นและข้อสรุป ให้ฝา่ ยเลขานุการดาเนินการแจ้งผ่านทาง Email

6. การประสานงาน
6.1 ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ (ฝา่ ยเลขานุการ)
ผศ.ดร.กอบศักดิ ์ วันธงไชย โทรศัพท์ 085 - 8370779
Email : fforksw@ku.ac.th
6.2 ศูนย์วจิ ยั ปา่ ไม้ คณะวนศาสตร์ (ฝา่ ยประชาสัมพันธ์)
โทรศัพท์ 02 – 561 4761 โทรสาร 02 – 579 1977
นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา มือถือ : 091-852-9168
6.3 สานักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม (ฝา่ ยประสานงาน)
(1) ดร.สุเทพ จันทร์เขียว โทรศัพท์ 089 – 1170419
(2) นางสาวเจนนี่ แซ่โลก โทรศัพท์ 086 – 2954923
โทรศัพท์ 02 – 561 4761 โทรสาร 02 – 579 1977
6.3 Email
:
forestryinnovation2016@gmail.com
6.4 Website :
http://conference.forest.ku.ac.th/FGT40
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